
 

บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง กลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มีวัตถุประสงค3เพื่อ 1)  ศึกษาระบบนิเวศเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และบริบทของจังหวัดภูเก็ต  2)  กำหนดกลยุทธ3

การสร5างเคร ือข8ายความร8วมมือเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พร5อมคู 8ม ือ   3)  นำกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สู8การปฏิบัติ  และ 4) ประเมิน

กลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  แสดงวิธีดำเนินการวิจัย ดังภาพท่ี 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 3.1  ข้ันตอนการดำเนินการวิจัย 

 

             จากภาพที่ 3.1  แสดงขั้นตอนการดำเนินการวิจัย กลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มีการดำเนินการ  4 

ขั้นตอน  ดังน้ี 1) การศึกษาระบบนิเวศเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

และบริบทของจังหวัดภูเก็ต  2) กำหนดกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พร5อมคู8มือ 3) นำกลยุทธ3การสร5างเครือข8าย

ความร8วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สู8การปฏิบัติ 

1. 
ศึกษาระบบนิเวศ

เก่ียวกับ  
การบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา 

ของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต และบริบท 

ของจังหวัดภูเก็ต 

2. 
กำหนดกลยุทธG 

การสรIางเครือขKาย
ความรKวมมือ เพื่อ 
เพิม่ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาฯ 
พรIอมคูKมือ 

3. 
นำกลยุทธG 

การสรIางเครือขKาย
ความรKวมมือ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาฯ 
สูKการปฏิบัติ 

4. 
ประเมิน  

กลยุทธGการสรIาง
เครือขKายความรKวมมือ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาฯ 
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และ 4) ประเมินกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ตามลำดับ 

 

3.1 การศึกษาระบบนิเวศเก่ียวกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตและ 

บริบทของจังหวัดภูเก็ต 

การศึกษาระบบนิเวศเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และ

บริบทของจังหวัดภูเก็ต มีข้ันตอนการดำเนินการ แสดงดังภาพท่ี 3.2 

 
 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2   ข้ันตอนการศึกษาระบบนิเวศ เก่ียวกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค

ภูเก็ต และบริบทของจังหวัดภูเก็ต 
 

จากภาพที่ 3.2 แสดงขั้นตอนการศึกษาระบบนิเวศเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และบริบทของจังหวัดภูเก็ต การดำเนินการ เริ่มจาก การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ

ระบบนิเวศ  การจัดการศึกษา  การเรียนรู5  และงานวิจัยที่เกี่ยวข5อง  การจัดการอาชีวศึกษาของจังหวัด

ภูเก็ต และการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  สรุปและวิเคราะห3ร8างเปWนระบบนิเวศการ

จัดการอาชีวศึกษาของจังหวัดภูเก็ตและวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   สอบถามข5อมูลเพ่ิมเติมโดยการสัมภาษณ3

เชิงลึก (In-Depth Interview)   กับทรงคุณวุฒิ  ที ่เกี ่ยวข5องกับการจัดการอาชีวศึกษาและสถาน

ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต    วิเคราะห3ข5อมูลและสรุปผล  จัดทำเปWนรายละเอียดระบบนิเวศการ

บริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ตามลำดับ 

 

ศึกษาเอกสาร

เก่ียวกับ 

ระบบนิเวศ 

การจัดการศึกษา  

การเรียนรูI 

และงานวิจัย 

ที่เก่ียวขIอง 

การบริหาร
จัดการ

อาชีวศึกษา
ของจังหวัด

ภูเก็ต 

ผูIทรงคุณวุฒิ 

 

ดำเนินการ

สัมภาษณG 

สรIางแบบ
สัมภาษณG 

เชิงลึก 

(รKาง) 

ระบบนิเวศ

การบริหาร

จัดการ

อาชีวศึกษาฯ 

ระบบนิเวศ

การบริหาร 

จัดการ

อาชีวศึกษา

ของวิทยาลัย 

เทคนิคภูเก็ตฯ 

วิเคราะหG

ขIอมูลและ

สรุปผล การบริหาร
จัดการ

อาชีวศึกษา
ของวิทยาลัย 
เทคนิคภูเก็ต 
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3.1.1 การรFางระบบนิเวศเก่ียวกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

และบริบทของจังหวัดภูเก็ต 

 เปWนการนำผลการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับระบบนิเวศการจัดการศึกษา การเรียนรู5 และ

งานวิจัยที ่เกี ่ยวข5อง การจัดการอาชีวศึกษาของจังหวัดภูเก็ต และการจัดการอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  สรุป  วิเคราะห3 และสังเคราะห3 ร8างเปWนระบบนิเวศการจัดการอาชีวศึกษาของ

จังหวัดภูเก็ต  และวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   เพื่อกำหนดประเด็นการศึกษาระบบนิเวศ เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  และบริบทของจังหวัดภูเก็ต ผู5วิจัยได5วิเคราะห3 

สังเคราะห3ข5อมูลจากเอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวข5อง กำหนดกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   ระบบนิเวศการเรียนรู5 ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือ

สร5างเครือข8ายความร8วมมือของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  และบริบทของจังหวัดภูเก็ต ได5ดังน้ี 

1) การเสริมสร5างแรงบันดาลใจ มีความ มุ8งมั่น เพื่อให5มีชีวิตอยู8อย8างมีพลังและมี

ความหมาย (Purposeful Learning)  

2) การบ8มเพาะความคิดสร5างสรรค3 และความสามารถในการ รังสรรค3นวัตกรรม

ใหม8ๆ (Generative Learning) 

3) การปลูกฝxงจิตสาธารณะ ยึดประโยชน3ส8วนรวมเปWนที่ตั้งมีความเกื้อกูลและ

แบ8งปxน (Mindful Learning) 

4) การทำงานโดยมุ8งให5เกิดผลสัมฤทธ์ิ (Result-Based Learning)  

3.1.2 การกำหนดประชากรและกลุFมตัวอยFาง  ในการใหLขLอมูลเก่ียวกับระบบนิเวศ 

การบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต               

                ประชากร เปWน ผู 5ทรงคุณวุฒิที ่ เก ี ่ยวข5องกับระบบนิเวศด5านการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และบริบทของจังหวัดภูเก็ต ประกอบด5วย    ผู5ทรงคุณวุฒิด5าน

การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผู5แทนครู ผู5แทนผู5ปกครอง ผู5แทนศิษย3เก8าของวิทยาลัยเทคนิค

ภูเก็ต ผู5แทนสถานประกอบการ และผู5แทนองค3กรชุมชน  

                 กลุ8มตัวอย8าง เปWน ตัวแทนผู5ทรงคุณวุฒิเกี่ยวข5องกับระบบนิเวศด5านการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  และบริบทของจังหวัดภูเก็ต ทำการเลือกแบบเจาะจง

ประกอบด5วย ผู5ทรงคุณวุฒิด5านการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 4 คน  ผู5แทนครู จำนวน  

1 คน ผู5แทนผู5ปกครอง จำนวน 1 คน ผู5แทนศิษย3เก8าของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  จำนวน 1 คน ผู5แทน

สถานประกอบการ จำนวน 1 คน และผู5แทนองค3กรชุมชน จำนวน 1 คน จำนวนรวมท้ังส้ิน 9 คน 
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3.1.3 การสรLางแบบสัมภาษณOผูLทรงคุณวุฒิ เก่ียวกับระบบนิเวศการบริหารจัดการศึกษา 

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และบริบทของจังหวัดภูเก็ต 

  การสร5างแบบสัมภาษณ3ผู 5ทรงคุณวุฒิ    เกี ่ยวกับระบบนิเวศการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   และบริบทของจังหวัดภูเก็ต เพื่อใช5เปWนเครื่องมือในการวิจัย

เปWนแบบสัมภาษณ3เชิงลึก (In-Depth Interview) (อมรรัตน3, มานพ,นฤมลและคณะ 2550: ออนไลน3) 

เกี่ยวกับระบบนิเวศเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   และบริบทของ

จังหวัดภูเก็ต (ฉบับร8าง) ประกอบด5วย 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1  ข5อมูลท่ัวไปของผู5ทรงคุณวุฒิ 

ตอนท่ี 2  ประเด็นคำถามท่ีใช5ในการสัมภาษณ3ผู5ทรงคุณวุฒิ เก่ียวข5องกับระบบนิเวศ

ด5านการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   และบริบทของจังหวัดภูเก็ต  

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข5อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

การสร5างแบบสัมภาษณ3ผู 5ทรงคุณวุฒิท่ีเกี ่ยวข5องกับระบบนิเวศfด5านการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  และบริบทของจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการดังน้ี 

  1)  วิเคราะห3และจัดกลุ8มรายการท่ีจะสัมภาษณ3 ผู5ทรงคุณวุฒิเก่ียวข5องกับระบบ

นิเวศเก่ียวกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  และบริบทของจังหวัดภูเก็ต 

  2)  สร5างแบบสัมภาษณ3เก่ียวกับระบบนิเวศเก่ียวกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  และบริบทของจังหวัดภูเก็ต ฉบับร8าง และบรรจุรายการสัมภาษณ3 ลงใน

แบบฟอร3ม  

  3)  ทบทวนจำนวนรายการท่ีจะสัมภาษณ3และสำนวนภาษาท่ีใช5ในแบบสัมภาษณ3 

  4)  นำเสนอผู5เช่ียวชาญ  ด5านการวิจัย  เพ่ือขอคำแนะนำและข5อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแก5ไข  ให5เกิดความครบถ5วนสมบูรณ3ของแบบสัมภาษณ3เชิงลึก 

  5)  ปรับปรุง แก5ไข เปWนแบบสัมภาษณ3เชิงลึก ฉบับสมบูรณ3  

3.1.4 การสัมภาษณOผูLทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขLองกับระบบนิเวศดLานการบริหารจัด 

การอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และบริบทของจังหวัดภูเก็ต 

  การสัมภาษณ3ผู5ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข5องกับระบบนิเวศด5านการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตและบริบทของจังหวัดภูเก็ต ผู5วิจัยได5นัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ เพ่ือ

สัมภาษณ3ผู 5ทรงคุณวุฒิท่ีเกี ่ยวข5องกับระบบนิเวศ   ด5านการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตและบริบทของจังหวัดภูเก็ต  จากนั้นผู5วิจัยจึงนำเสนอประเด็นคำถาม  ที่ใช5ใน

การสัมภาษณ3  โดยให5ผู5ทรงคุณวุฒิได5แสดงความคิดเห็นและข5อเสนอแนะด5านต8างๆ   โดยผู5วิจัย

ดำเนินการบันทึกรวบรวมข5อมูล   เพ่ือนำมาวิเคราะห3ต8อไป 
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3.1.5 การวิเคราะหOขLอมูล 

        การวิเคราะห3ข5อมูล เปWนการวิเคราะห3ข5อมูลจากผลการสัมภาษณ3เชิงลึก  ดำเนินการ 

ดังน้ี 

         ตอนท่ี 1  ข5อมูลท่ัวไป ใช5สถิติค8าความถ่ี โดยคิดเปWนร5อยละ  

         ตอนที่ 2 ข5อมูลจากผลการสัมภาษณ3เชิงลึก ใช5การวิเคราะห3เชิงเนื้อหา (Content 

Analysis) โดยนำข5อมูลจากการสัมภาษณ3มากำหนดหัวข5อที่ทำการวิเคราะห3 ตามเนื้อหาท่ีปรากฏ   

ประกอบด5วย การวางเค5าโครงข5อมูล โดยการทำรายชื่อ   หรือข5อความที่จะถูกนำมาวิเคราะห3 แล5ว

แบ8งเปWนประเภท (Categories) โดยคำนึงถึงบริบท (Context) หรือสภาพแวดล5อมของข5อมูลเอกสาร

ท่ีนำมาวิเคราะห3 

                   ตอนที่ 3  ข5อเสนอแนะอื่นๆ วิเคราะห3โดยการจัดหมวดหมู8 ความสัมพันธ3ของเนื้อหา

แล5วแจกแจงความถ่ี  และนำเสนอเปWนค8าร5อยละ 

3.1.6 สรุปผลการสัมภาษณOผูLทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขLองกับระบบนิเวศดLานการบริหาร 

จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  และบริบทของจังหวัดภูเก็ต 

    การสรุปผลการสัมภาษณ3ผู5ทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวข5องกับระบบนิเวศ   ด5านการบริหารจัด 

การอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  และบริบทของจังหวัดภูเก็ต โดยการจัดหมวดหมู8

ความสัมพันธ3ของเนื้อหา  สรุปเปWนระบบนิเวศด5านการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค

ภูเก็ตและบริบทของจังหวัดภูเก็ต ท่ีจะสามารถนำไปขยายผลต8อไป 

 

3.2 กำหนดกลยุทธOการสรLางเครือขFายความรFวมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พรLอมคูFมือ 

 การกำหนดกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พร5อมคู8มือ แสดงข้ันตอนการดำเนินการ  ดังภาพท่ี 3.3 
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ภาพท่ี 3.3 การกำหนดกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

 การบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   พร5อมคู8มือ      

 

 จากภาพที่ 3.3  แสดงขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พร5อมคู8มือ     การดำเนินการ

เริ่มจาก การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข5อง และผลการศึกษาระบบนิเวศเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และบริบทของจังหวัดภูเก็ต โดยใช5เทคนิค SWOT 

Analysis และ TOWS Matrix ร8วมกับการพิจารณาปxจจัยภายใน ปxจจัยภายนอก และร8างเปWนกลยุทธ3

การสร 5างเคร ือข 8ายความร8วมมือเพื ่อเพ ิ ่มประสิทธ ิภาพการบริหารจัดการอาชีวศ ึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  พร5อมคู8มือ     สร5างเครื่องมือประเมินกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พร5อมคู8มือ     แต8งตั้งผู5

ประเมิน  ดำเนินการประเมิน  เก็บรวบรวมและวิเคราะห3ข5อมูล    ปรับปรุงแก5ไข สรุปและจัดทำกล

ยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พร5อมคู8มือ  

3.2.1 รFางกลยุทธOการสรLางเครือขFายความรFวมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

อาชีวศึกษา  พรLอมคูFมือ      

                  การร8างกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตพร5อมคู8มือ ดังแสดงในภาพท่ี 3.4 

 

เอกสาร  

และงานวิจัย 

ที่เก่ียวขIอง 

รKาง 

กลยุทธG 

การสรIางเครือขKาย

ความรKวมมือ 

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

บริหารฯ 

พรIอมคูKมือ 

 

ผูIทรงคุณวุฒิ 

 

ปรับปรุง 

 

 

กลยุทธGการ

สรIางครือขKาย

ความรKวมมือ

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การบริหารฯ

พรIอมคูKมือ 

 

 

วิเคราะหGผล 

ประเมิน 

กลยุทธGการ

บริหารจัดการ

อาชีวศึกษาดIวย

การสรIาง

เครือขKายฯ 

พรIอมคูKมือ 

 

 

สรIางแบบประเมิน 

ผลการศึกษา 

ระบบนิเวศเก่ียวกับ

การบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของ

วิทยาลัย 

เทคนิคภูเก็ต 

และบริบทของ

จังหวัดภูเก็ต 
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ภาพท่ี 3.4 ร8างกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
 

จากภาพที่ 3.4 แสดงร8างกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือโดยใช5เทคนิค SWOT 

Analysis และ TOWS Matrix ร 8วมก ับการพิจารณาปxจจ ัยภายใน ป xจจ ัยภายนอก เพ ื ่อเ พ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จากการวิเคราะห3 สังเคราะห3 

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข5อง และผลการศึกษาระบบนิเวศเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และบริบทของจังหวัดภูเก็ต  พบว8า การกำหนดกลยุทธ3การสร5างเครือข8าย

ความร8วมมือเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  สถานศึกษา จะต5องร8วมกับ

หน8วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการ  ร8วมกันดำเนินการ 5 องค3ประกอบ ได5แก8 (1) 

การสื่อสารระหว8างผู5บริหาร และบุคลากรในหน8วยงาน  (2) การแลกเปลี่ยนข5อมูลระหว8างหน8วยงาน 

บุคลากรและผู5บริหารของท้ังสองฝ�าย  (3) การประสานประโยชน3ร8วมกันในการพัฒนาบุคลากร การใช5

ทรัพยากรร8วมกัน  (4) การร8วมมือในการจัดกิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร พัฒนาหลักสูตร

การศึกษา การจัดการศึกษา การวัดผลและการประเมินผลร8วมกัน และ(5) การรักษาและการต8อยอด

ความสัมพันธ3กัน  เพื่อดำเนินการ 3 ขั้นตอน  ได5แก8 ขั้นตอนที่ 1 กำหนดกลยุทธ3การสร5างเครือข8าย

ความร8วมมือ  ขั ้นตอนที่ 2  จัดสรรทรัพยากรบุคคล วัสดุ ครุภัณฑ3 การศึกษาร8วมกันระหว8าง

สถานศึกษาและสถานประกอบการเพื ่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา มาตรฐานอาชีพ และการจัดกิจกรรมต8างๆ ร8วมกัน และขั้นตอนที่ 3) 

สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 

การส่ือสาร 
การแลกเปล่ียน

ขIอมูล 

การประสาน
ประโยชนG 

 

การรKวมมือ 
การรักษาและตKอยอด

ความสัมพันธG 

หนKวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถานประกอบการ 

สรIางเครือขKาย
ความรKวมมือ 

สรIางกลไกการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา จัดสรรทรัพยากร

เพื่อจัดการศึกษา 
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สร5างกลไกการบริหารจัดการศึกษาโดยความร8วมมือระหว8างสถานศึกษาและสถานประกอบการเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

                 เพื ่อให5การดำเนินการ  ในร8างกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตพร5อมคู8มือ บรรลุวัตถุประสงค3

ตามเป�าหมาย  จะต5องดำเนินการ ดังน้ี 

3.2.1.1 แต8งต้ังคณะทำงาน เพ่ือปฏิบัติการ ร8างกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือ 

เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประกอบด5วย

คณะกรรมการ 2 ชุด ได5แก8 
 

ชุดท่ี 1  คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด5วย 

ผู5อำนวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 

รองผู5อำนวยการฝ�ายแผนงานและความร8วมมือ กรรมการ 

รองผู5อำนวยการฝ�ายวิชาการ กรรมการ 

รองผู5อำนวยการฝ�ายพัฒนากิจการนักศึกษา กรรมการ 

รองผู5อำนวยการฝ�ายแผนงานและความร8วมมือ กรรมการและเลขานุการ 

หัวหน5างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ3  กรรมการและผู5ช8วยเลขานุการ 
 

                มีหน5าท่ี  กำหนดนโยบาย วางกรอบแนวทางการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม  ให5

คำปรึกษา อำนวยความสะดวกในการร8างกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ให5เปWนไปด5วยความเรียบร5อย

และบรรลุวัตถุประสงค3 

  

ชุดท่ี 2  คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด5วย 

รองผู5อำนวยการฝ�ายแผนงานและความร8วมมือ ประธานกรรมการ 

หัวหน5างานวางแผนและงบประมาณ  กรรมการ 

หัวหน5างานความร8วมมือ กรรมการ 

หัวหน5างานทวิภาคี กรรมการ 

หัวหน5างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน กรรมการ 

หัวหน5าแผนกวิชา  (1)     กรรมการ 

หัวหน5าแผนกวิชา  (2) กรรมการ 

หัวหน5าแผนกวิชา  (3)  กรรมการ 

หัวหน5างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ3 กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน5าท่ีในการวางแผนดำเนินการ จัดการ  และสรุปผลการดำเนินการต8างๆ ได5แก8 

   (1)  จัดทำแผนงาน โครงการร8างกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

   (2)  ประชาสัมพันธ3โครงการร8างกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

   (3) ดำเนินการร8างกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

   (4)  สรุปรายงานผลโครงการร8างกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

3.2.1.2 สร5างคู8มือดำเนินการตามกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพ่ือเพ่ิม 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

            คู 8มือการดำเนินการตามกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประกอบด5วยรายละเอียดต8างๆ 

ได5แก8 นิยามศัพท3เฉพาะ กลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือ การดำเนินการตามกลยุทธ3การสร5าง

เครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังต8อไปนี้ (1) คณะทำงานและผู5ที่เกี่ยวข5องดำเนินการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข5องในการกำหนดกลยุทธ3ในการสร5างเครือข8ายความร8วมมือและการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา (2) สร5างคู8มือดำเนินการตามกลยุทธ3การบริหารจัดการอาชีวศึกษาและเครื่องมือประเมิน 

โดยพิจารณาร8วมกับข5อกำหนด ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

3.2.2 การกำหนดประชากรและกลุFมตัวอยFาง ในการประเมินกลยุทธOสรLางเครือขFายความ 

รFวมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พรLอมคูFมือ          

               ประชากร เปWน ผู5ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญด5านการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

หรือการสร5างความร8วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษา 

               กลุ8มตัวอย8าง เปWน ตัวแทนผู5ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญด5านการบริหารสถานศึกษา

อาชีวศึกษา  หรือการสร5างความร8วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษา ทำการเลือก

แบบเจาะจง ประกอบด5วย ผู5อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จำนวน 3 คน  ผู5บริหารในสถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 2 คน และผู5บริหารในสถานประกอบการ 

จำนวน 2 คน รวมท้ังส้ิน 7 คน 

3.2.3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะหOขLอมูล 

การดำเนินการเร่ิมจาก  การติดต8อและแต8งต้ังผู5ทรงคุณวุฒิ   ทำการนัดหมาย วัน เวลา  
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สถานที่ เพื่อขอเข5าพบ  และนำร8างกลยุทธ3การสร5างครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พร5อมคู8มือ และแบบประเมิน เข5าพบผู5ทรงคุณวุฒิ

เปWนรายบุคคล เพื่ออธิบายรายละเอียดของร8างกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต คู8มือดำเนินการ และวิธีการ

ประเมินให5ผู5ทรงคุณวุฒิทราบ จากนั้นประมาณ  2 สัปดาห3 ผู5วิจัยเดินทางไปขอรับแบบประเมิน และ

คู8มือดำเนินการคืน ด5วยตัวเอง 

เปWนการนำข5อมูล  จากการประเมินความเหมาะสมของร8างกลยุทธ3การสร5างเครือข8าย 

ความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตและคู8มือ

ดำเนินการตามกลยุทธ3การสร5างครือข8ายความร8วมมือเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ของผู5ทรงคุณวุฒิ  มาวิเคราะห3ข5อมูล ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1  ข5อมูลท่ัวไป ใช5สถิติค8าความถ่ี โดยคิดเปWนร5อยละ และสรุปผล  

        ตอนที ่ 2  ข5อมูลการประเมินร8างกลยุทธ3การสร5างครือข8ายความร8วมมือเพื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และคู8มือดำเนินการตามกลยุทธ3

การสร 5างคร ือข 8ายความร8วมมือเพื ่อเพ ิ ่มประสิทธ ิภาพการบริหารจ ัดการอาชีวศ ึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ใช5สถิติค8าเฉลี่ย (Mean) และสถิติค8าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  สรุปผล โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ3 (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห8งชาติ, 2547) ซ่ึง

กำหนดระดับคุณภาพไว5 ดังน้ี 

 

ชFวงคะแนนเฉล่ีย ระดับความเหมาะสม 

4.51 - 5.00 มากท่ีสุด 

3.51 - 4. 50 มาก 

2.51 - 3. 50 ปานกลาง 

1.51 - 2.50 น5อย 

1.00 - 1. 50 น5อยท่ีสุด 

 

การสรุปผลการวิจัย หากคะแนนเฉลี่ยการประเมินความเหมาะสมของร8างกลยุทธ3การสร5างครือ

ข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และ

คู8มือดำเนินการตามกลยุทธ3การสร5างครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ของผู5ทรงคุณวุฒิมีค8ามากกว8า 3.51 ขึ้นไป ถือว8าร8างกลยุทธ3การ

สร5างครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค
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ภูเก็ต และคู8มือดำเนินการตามกลยุทธ3การสร5างครือข8ายความร8วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มีคุณภาพ สามารถท่ีจะนำไปขยายผลต8อไปได5 

 

3.3 การนำกลยุทธOการสรLางเครือขFายความรFวมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตพรLอมคูFมือ สูFการปฏิบัติ 

 การนำกลยุทธ3การสร5างครือข8ายความร8วมมือเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พร5อมคู8มือ สู8การปฏิบัติ ดำเนินการใน 3 ระยะ ได5แก8 ระยะที่ 1 

จัดทำแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ระยะที่ 2 จัดทำ

แผนปฏิบัติราชการประจำป�ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และระยะที่ 3 ดำเนินการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติราชการประจำป�ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ดังแสดงในภาพท่ี 3.5 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 3.5  การนำกลยุทธ3การสร5างครือข8ายความร8วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 

 จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตพร5อมคู8มือ สู8การปฏิบัติ 

 

จากภาพที ่ 3.5 แสดงขั ้นตอนการนำกลยุทธ3การสร5างครือข8ายความร8วมมือเพื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตพร5อมคู8มือ  สู8การปฏิบัติ ผู5วิจัย

ได5ดำเนินการตามลำดับข้ันตอนเปWน 3 ระยะ โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการ ดังน้ี 

 

3.3.1 การจัดทำแผนยุทธศาสตรOการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค 

 ภูเก็ต 

การดำเน ินการจ ัดทำแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศ ึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประกอบด5วยข้ันตอนในการดำเนินงานต8างๆ แสดงดังภาพท่ี 3.6 

 
2. 

จัดทำแผน 
ปฏิบัติราชการ

ประจำป\ 
ของวิทยาลัย 
 เทคนิคภูเก็ต 

 
3. 

ดำเนินการปฏิบัติงาน
ตามแผน 

ปฏิบัติราชการ
ประจำป\ 

ของวิทยาลัย  
เทคนิคภูเก็ต 

 
1. 

จัดทำแผน
ยุทธศาสตรG 
การพัฒนา
สถานศึกษา 

ของวิทยาลัย 
เทคนิคภูเก็ต 
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ภาพท่ี 3.6 ข้ันตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 

จากภาพที่ 3.6 แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  การดำเนินการเริ ่มจาก   การศึกษาวิเคราะห3องค3ประกอบภายในและ

องค3ประกอบภายนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษา  เช8น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติ แผนการ

พัฒนาชาติ 20 ป� แผนพัฒนาภาค แผนการพัฒนาจังหวัด  แนวโน5มการพัฒนาอื่นๆ  และกลยุทธ3การ

สร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค

ภูเก็ต  จัดทำเปWนแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาฉบับร8าง  สร5างและหาคุณภาพ

เครื ่องมือประเมิน  โดยใช5เทคนิค SWOT Analysis และ TOWS Matrix ร8วมกับการพิจารณา

ข5อกำหนด ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำเสนอกรรมการบริหารสถานศึกษา 

เพื่อประเมิน  ปรับปรุงแก5ไขและจัดทำเปWนแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา ของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

3.3.1.1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาฉบับร8าง 

          จากผลวิเคราะห3สภาพของสถานศึกษา เพื่อค5นหาจุดแข็ง จุดอ8อน โอกาส 

อุปสรรค หรือสิ่งที่อาจจะเปWนปxญหาสำคัญในการดำเนินงานสู8สภาพที่ต5องการในอนาคตและการ

วิเคราะห3 TOWS Matrix เพื ่อสร5างกลยุทธ3ใหม8จากสภาพแวดล5อมและสถานการณ3ปxจจุบันของ

กลยุทธGการสรIาง

เครือขKายความ

รKวมมือเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การบริหาร

จัดการฯ 

 

จัดทำแผน

ยุทธศาสตรG 

การพัฒนา

สถานศึกษา

อาชีวศึกษา 

ของวิทยาลัย 

เทคนิคภูเก็ต 

ฉบับรKาง 

กรรมการบริหาร

สถานศึกษา

อาชีวศึกษา 

 

ปรับปรุง 

 

 

แผน

ยุทธศาสตรG 

การพัฒนา

สถานศึกษา

อาชีวศึกษา 

ของวิทยาลัย 

เทคนิคภูเก็ต 

ฉบับสมบูรณG 

 

 

วิเคราะหGผล 

การประเมิน 

 

ประเมิน 

แผนยุทธศาสตรG

การพัฒนา

สถานศึกษา

อาชีวศึกษา 

ของวิทยาลัย 

เทคนิคภูเก็ต 

สรIางแบบประเมิน 

ศึกษาวิเคราะหG

องคGประกอบ

ภายในและ

ภายนอก

สถานศึกษา 
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สถานศึกษา ร8างเปWนแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

แสดงรายละเอียด ดังภาพท่ี 3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.7 การจัดทำแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค

ภูเก็ต ฉบับร8าง 

 

จากภาพที ่ 3.7 แสดงการจัดทำแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ฉบับร8าง  ดำเนินการสร5างพร5อมคู8มือดำเนินงาน  มีขั้นตอนดังน้ี 1) ศึกษา

บทบาท หน5าท่ี  และพันธกิจ (Mission) ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  2) วิเคราะห3สภาพแวดล5อม

ภายใน และภายนอกของสถานศึกษา (SWOT)  3) กำหนดวิสัยทัศน3ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

(Vision) 4) ระบุประเด็นยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา (Strategic Issues) 5) กำหนด

เป�าหมาย (Goal) และตัวชี ้ว ัดตามประเด็นยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษา (S-Indicator) 6) 

กำหนดกลยุทธ3เพื่อเปWนวิธีหรือแนวทางในการดำเนินการให5สำเร็จ (Tactic) และและตัวชี้วัดตามตาม

กลยุทธ3นั ้น ๆ (T-Indicator)   และ7) ดำเนินการกำหนดโครงการปฏิบัติการ (Project) ตามแผน

ยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

3.3.1.2  การกำหนดประชากรและกลุ8มตัวอย8าง ในการประเมินแผนยุทธศาสตร3การ

พัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  

                       ประชากร เปWน  ผู5ที่มีส8วนร8วมในบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ได5แก8 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ประกอบด5วย  ผู5บริหารสถานศึกษา  ผู5แทนฝ�ายวิชาการ  

Vision 

SWOT 

Missio
n 

Strategic 
Issues 

Goal 

Tactic 
Project 

S-Indicator 

T-Indicator 
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ผู5แทนฝ�ายแผนงานและความร8วมมือ ผู5แทนฝ�ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ผู5แทนฝ�ายบริหาร

ทรัพยากรและผู5ทรงคุณวุฒิในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

                         กลุ8มตัวอย8าง เปWน ตัวแทนผู5ที่มีส8วนร8วมในบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ได5แก8 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ประกอบด5วย  ผู5บริหารสถานศึกษา  ผู5แทนฝ�าย

วิชาการ  ผู5แทนฝ�ายแผนงานและความร8วมมือ ผู5แทนฝ�ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ผู5แทนฝ�าย

บริหารทรัพยากรและผู 5ทรงคุณวุฒิในสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยเลือกแบบเจาะจง  จาก

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต รวมท้ังส้ิน 21 คน 

3.3.1.3 เคร่ืองมือท่ีใช5ในการวิจัย 

                  เครื ่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข5อมูล เปWนแบบประเมินแผนยุทธศาสตร3การ

พัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แบบประมาณค8า 5 ระดับ ตามแบบของลิ

เคิร3ต (Likert) (สุชาติ, 2550) ประกอบด5วย 3 ตอน ดังน้ี 
 

ตอนท่ี 1 เปWนข5อมูลท่ัวไปของผู5ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู5ประเมิน  ที่มีต8อ  รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร3การ

พัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข5อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

การสร5างและหาคุณภาพแบบประเมินแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ดำเนินการดังน้ี 

  1)  วิเคราะห3และจัดกลุ8มรายการท่ีจะประเมินกับรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร3

การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

  2)  สร5างแบบประเมินความคิดเห็น ตามรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร3การพัฒนา

สถานศึกษาอาชีวศึกษาลงในแบบฟอร3ม  

  3)  ทบทวนจำนวนรายการท่ีจะประเมิน   และสำนวนภาษาท่ีใช5ในแบบประเมิน 

  4)  ผู5เช่ียวชาญตรวจสอบความครบถ5วนสมบูรณ3ของแบบประเมิน 

  5)  ปรับปรุง จัดทำเปWนแบบประเมินฉบับสมบูรณ3  

3.3.1.4 การประเมินแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาของ 

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตและการเก็บรวบรวมข5อมูล 

                       ผู5วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข5อมูล โดยการนำเสนอแผนยุทธศาสตร3การ

พัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ในการประชุมและสร5างความเข5าใจกับคณะ

กรรมการบริหารสถานศึกษา ในวันท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห5องประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เปWนที ่เรียบร5อยแล5ว ผู 5ว ิจัยได5แจกแบบประเมินให5คณะ
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กรรมการบริหารสถานศึกษา   ตอบแบบประเมินและเก็บรวบรวมแบบประเมิน ประกอบด5วย

รายละเอียดตามแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จำนวน 

10 ประเด็น ดังน้ี 

 

ท่ี รายการ หมายเหตุ 

1. บทสรุปผู5บริหาร  

2. วิเคราะห3สภาพแวดล5อมภายใน ภายนอกสถานศึกษา (SWOT)  

3. วิสัยทัศน3ของสถานศึกษา (Vision)  

4. พันธกิจ (Mission) ของสถานศึกษา  

5. ประเด็นยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษา (Strategic Issues)  

6. กำหนดเป�าหมาย (Goal)  

7. กำหนดตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษา (S-Indicator)  

8. กำหนดกลยุทธ3การดำเนินการให5สำเร็จ (Tactic)  

9. กำหนดตัวช้ีวัดตามตามกลยุทธ3การดำเนินการให5สำเร็จ (T-Indicator)  

10 กำหนดโครงการปฏิบัติการ (Project) ตามแผนยุทธศาสตร3การพัฒนา  

 

3.3.1.5 การวิเคราะห3ข5อมูลและสรุปผล 

การวิเคราะห3ข5อมูลและสรุปผล  การประเมินความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

บริหารสถานศึกษา ที่มีต8อแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค

ภูเก็ต ดำเนินการ ดังน้ี  

  ตอนท่ี 1  ข5อมูลท่ัวไป ใช5สถิติค8าความถ่ี โดยคิดเปWนร5อยละ และสรุปผล  

  ตอนที ่ 2  ข5อมูลการวิเคราะห3การประเมินความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา ที่มีต8อแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โดย

ใช5สถิติค8าเฉลี่ยและสถิติค8าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลเปWนตารางเปรียบเทียบค8าคะแนนเฉลี่ยที่ได5

จากแบบประเมินความคิดเห็นกับเกณฑ3การพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติ

ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห8งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห8งชาติ, 2547) ซึ่งกำหนด

ระดับคุณภาพไว5ดังน้ี 
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ช8วงคะแนนเฉล่ีย ระดับความเหมาะสม 

4.51 - 5.00 มากท่ีสุด 

3.51 - 4. 50 มาก 

2.51 - 3. 50 ปานกลาง 

1.51 - 2.50 น5อย 

1.00 - 1. 50 น5อยท่ีสุด 

 

   การสรุปผลการประเมินความคิดเห็นของของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่มีต8อแผน

ยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต หากคะแนนเฉลี่ยความ

ความคิดเห็นของกลุ8มทดลองมีค8าตั้งแต8 3.51 ขึ้นไปจึงถือว8าแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษา

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตมีคุณภาพ สามารถท่ีจะขยายผลต8อไปได5 

           ตอนที่ 3  ข5อเสนอแนะอื่นๆ วิเคราะห3โดยการจัดหมวดหมู8 ความสัมพันธ3ของเนื้อหาแล5วแจก

แจงความถ่ี  และนำเสนอเปWนค8าร5อยละ 

 3.3.2 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป[ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ของ 

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประกอบด5วยข้ันตอนในการดำเนินงานต8างๆ  ดังแสดงในภาพท่ี 3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.8 ข้ันตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป� 

งานวางแผนและ

งบประมาณ 
 

 

 

จัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการประจำป\ 

ฉบับรKาง 

กรรมการ 

บรหิาร
สถานศึกษา
สถานศึกษา 

 

ปรับปรุง 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติ

ราชการ

ประจำป\ 

ฉบับสมบูรณG 
ผลการ

ประเมิน

แผนปฏิบัติ

ราชการ

ประจำป\ 

 

ประเมิน 

แผนปฏิบัติ

ราชการประจำป\ 

สรIางแบบ

ประเมิน 

ศึกษาแผน
ยุทธศาสตรGการ

พัฒนา
สถานศึกษา 

 

หัวหนIางาน/หัวหนIา

แผนก 
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จากภาพที่ 3.8 แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป�สถานศึกษาอาชีวศึกษา

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  เริ่มจาก หัวหน5างานวางแผนและงบประมาณ หัวหน5างาน หัวหน5าแผนก

วิชา คณะทำงาน และผู5ที่เกี่ยวข5อง  ดำเนินการศึกษาวิเคราะห3แผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษา

อาชีวศึกษา  และเอกสารท่ีเกี่ยวข5อง เช8น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติ แผนการพัฒนา

ชาติ 20 ป� แผนพัฒนาภาค แผนการพัฒนาจังหวัด  และแนวโน5มการพัฒนา  จัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการประจำป�งบประมาณ ฉบับร8าง   สร5างและหาคุณภาพของเครื ่องมือประเมิน  โดยใช5

กระบวนการคุณภาพของแดมมิ่ง (PDCA) ร8วมกับการพิจารณาข5อกำหนด ระเบียบของสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และผลการประเมินโครงการในรอบป�ที่ผ8านมา เพื่อประเมินจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการประจำป�    นำเสนอแก8คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่อประเมิน ปรับปรุง

แก5ไข และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณฉบับสมบูรณ3 

3.3.2.1 การกำหนดประชากรและกลุ8มตัวอย8าง เพื่อประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำป�

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

                       ประชากร เปWน  ผู5ที่มีส8วนร8วมในบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ได5แก8 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ประกอบด5วย  ผู5บริหารสถานศึกษา  ผู5แทนฝ�ายวิชาการ  

ผู5แทนฝ�ายแผนงานและความร8วมมือ ผู5แทนฝ�ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ผู5แทนฝ�ายบริหาร

ทรัพยากรและผู5ทรงคุณวุฒิในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

                         กลุ8มตัวอย8าง   เปWน ตัวแทนผู5ที่มีส8วนร8วมในบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ได5แก8 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ประกอบด5วย  ผู5บริหารสถานศึกษา  ผู5แทนฝ�าย

วิชาการ  ผู5แทนฝ�ายแผนงานและความร8วมมือ ผู5แทนฝ�ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ผู5แทนฝ�าย

บริหารทรัพยากรและผู 5ทรงคุณวุฒิในสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยเลือกแบบเจาะจง  จาก

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต รวมท้ังส้ิน 21 คน 

3.3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใช5ในการวิจัย 

                    เปWนแบบประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา เปWน

แบบมาตรประมาณค8า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร3ต (Likert) (สุชาติ, 2550) ประกอบด5วย 3 ตอน 

ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปWนข5อมูลท่ัวไปของผู5ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู5ประเมินที่มีต8อรายละเอียดภายในแผนปฏิบัติราชการ

ประจำป�ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข5อเสนอแนะอ่ืนๆ 

การสร5างแบบประเมินความเหมาะสมของแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ดำเนินการดังน้ี 
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  1)  วิเคราะห3และจัดกลุ8มรายการท่ีจะประเมินความคิดเห็นของคณะกรรมการ

บริหารสถานศึกษา ท่ีมีต8อรายละเอียดภายในแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

  2)  สร5างแบบประเมินความคิดเห็นของของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ท่ีมี

ต8อรายละเอียดภายในแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค

ภูเก็ตลงในแบบฟอร3ม  

  3)  ทบทวนจำนวนรายการท่ีจะประเมินและสำนวนภาษาท่ีใช5ในแบบประเมิน 

  4)  ผู5เช่ียวชาญตรวจสอบความครบถ5วนสมบูรณ3ของแบบประเมิน 

  5)  ปรับปรุงแบบประเมินฉบับสมบูรณ3  

3.3.2.3 การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำป�สถานศึกษาอาชีวศึกษาของ 

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   และการเก็บรวบรวมข5อมูล 

การดำเนินการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในการประชุมและสร5างความเข5าใจกับกรรมการสถานศึกษา ในวันที่  21 

กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห5องประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดย

ผู5วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข5อมูล หลังจากนำเสนอแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เปWนที ่เรียบร5อยแล5ว ผู 5วิจัยได5แจกแบบประเมินให5คณะ

กรรมการบริหารสถานศึกษา ตอบแบบประเมินและเก็บรวบรวมแบบประเมิน ซึ่งมีรายละเอียดตาม

แผนปฏิบัติราชการประจำป�ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 3 ประเด็น ดังน้ี 

 

ท่ี รายการ หมายเหตุ  

1. ส8วนนำของแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของสถานศึกษา  

2. ข5อมูลพ้ืนฐานของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  

3. แผนปฏิบัติราชการและแผนใช5จ8ายเงินงบประมาณ  

 3.1 สรุปแผนการใช5จ8ายงบประมาณป�ท่ีผ8านมา  

 3.2 ประมาณการรายรับ-รายจ8ายของสถานศึกษา  

 3.3 สรุปงบหน5ารายจ8าย  

 
3.4 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป�

งบประมาณ 

 

 3.5 ปฏิทินปฏิบัติราชการ/การดำเนินงานตามโครงการ  
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3.3.2.4 การวิเคราะห3ข5อมูลและสรุปผล 

การวิเคราะห3ข 5อมูลและสรุปผล การประเมินความคิดเห็นของของคณะ

กรรมการบริหารสถานศึกษา ที่มีต8อรายละเอียดภายในแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ดำเนินการ ดังน้ี  

  ตอนท่ี 1  ข5อมูลท่ัวไป ใช5สถิติค8าความถ่ี   โดยคิดเปWนร5อยละ  

  ตอนที่ 2 การวิเคราะห3 ความคิดเห็นของความคิดเห็นของของคณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา ที่มีต8อแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

โดยใช5สถิติค8าเฉลี่ย และสถิติค8าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปผลเปWนตารางเปรียบเทียบค8าคะแนน

เฉลี ่ยที ่ได5จากแบบประเมินความคิดเห็นกับเกณฑ3  ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห8งชาติ 

(สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห8งชาติ, 2547) ซ่ึงกำหนดระดับคุณภาพไว5ดังน้ี 

 

ชFวงคะแนนเฉล่ีย ระดับความเหมาะสม 

4.51 - 5.00 มากท่ีสุด 

3.51 - 4. 50 มาก 

2.51 - 3. 50 ปานกลาง 

1.51 - 2.50 น5อย 

1.00 - 1. 50 น5อยท่ีสุด 

 

  การสรุปผลการประเมินความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ที ่ มีต8อ

รายละเอียดภายในแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

หากคะแนนเฉลี่ยความความคิดเห็นขอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  มีค8าตั้งแต8 3.51 ขึ้นไปจึง

ถือว8าแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของสถานศึกษาอาชีวศึกษามีคุณภาพ สามารถท่ีจะขยายผลต8อไปได5 

       ตอนที่ 3  ข5อเสนอแนะอื่นๆ วิเคราะห3โดยการจัดหมวดหมู8 ความสัมพันธ3ของเนื้อหาแล5ว

แจกแจงความถ่ี  และนำเสนอเปWนค8าร5อยละ 

 

 3.3.3 การดำเนินการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำป[ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

       การนำกลยุทธ3การเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด5วยการสร5าง

เครือข8ายความร8วมมือของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตสู8การปฏิบัติ   รองผู5อำนวยการฝ�ายแผนงานและ

ความร8วมมือ หัวหน5างานวางแผนและงบประมาณ หัวหน5าแผนกและหัวหน5างานที่เกี่ยวข5อง เปWน

กลไกสำคัญในการดำเนินการปฏิบัติงาน  ตามแผนปฏิบัติราชการประจำป� ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ดำเนินการดังภาพท่ี 3.9 
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ภาพท่ี 3.9 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
 

จากภาพที่ 3.9 แสดงขั้นตอนการดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ในโครงการ/กิจกรรม   ที่ถูกบรรจุไว5ไนแผนปฏิบัติราชการประจำป� ตามกล

ยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สู8การปฏิบัติ    ซึ่งรองผู5อำนวยการฝ�ายแผนงานและความร8วมมือ  หัวหน5างาน

วางแผนและงบประมาณ หัวหน5าแผนกวิชา หัวหน5างาน  และผู5ที ่เกี ่ยวข5องซึ ่งเปWนผู 5รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม    จะต5องดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ  ในแผนปฏิบัติราชการ

ประจำป�   และดำเนินการขออนุมัติ    การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ภายหลังจากการได5รับ

อนุมัติแล5ว    จึงดำเนินการตามกระบวนการคุณภาพของแดมมิ ่ง  (PDCA) โดยมีขั ้นตอนการ

ดำเนินการดังต8อไปนี้    1) ออกคำสั่ง   ประชุมสร5างความเข5าใจ  มอบหมายหน5าท่ี และความ

รับผิดชอบ   2) ดำเนินการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานท่ีได5รับมอบหมาย  3) ตรวจสอบรายละเอียด

การดำเนินงานตามขั้นตอนในแผนปฏิบัติงาน  4) ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และปรับปรุงแก5ไขใน

ส8วนที่จะต5องปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาคุณภาพ/ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการ   จากนั้นจึง

ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  เพื่อเสนอรายงาน   ต8อผู5อำนวยการ

สถานศึกษาพิจารณา 

      3.3.3.1  การกำหนดประชากรและกลุ8มตัวอย8าง เพื่อประเมินผลการดำเนินการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตในโครงการ/กิจกรรมที่ถูกบรรจุ

ไว5ไนแผนปฏิบัติราชการประจำป� ตามกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  สู8การปฏิบัติ     

 

ขออนุมัติการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม 

ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติงาน 

ที่ไดIรับมอบหมาย 

ออกคำส่ังและประชุมมอบหมาย
หนIาที่และความรับผิดชอบ 

 

 

 

รายงานผลการ

ดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม 

ตรวจสอบรายละเอียด 

การดำเนินงาน 

ประเมินผลปฏิบัติงาน 

และปรับปรุงแกIไข 

 

ตรวจสอบรายละเอียด
โครงการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการ 

 

หัวหนIาแผนก/หัวหนIางาน

และผูIเก่ียวขIอง 
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                         ประชากร ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป� เปWน ผู5ท่ีมีส8วนร8วม

ในการนำกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตสู8การปฏิบัติ  ประกอบด5วย  รองผู5อำนวยการสถานศึกษา หัวหน5าแผนกวิชา 

หัวหน5างาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา และผู5เข5าร8วมโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

                        กล ุ 8มต ัวอย 8าง ในการดำเน ินการตามแผนปฏิบ ัต ิราชการประจำป �ของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แต8ละโครงการ เปWน ตัวแทนผู5ที่มีส8วนร8วมในการนำกลยุทธ3การสร5างเครือข8าย

ความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตสู8การ

ปฏิบัติ ทำการเลือกแบบเจาะจง สำหรับรองผู5อำนวยการสถานศึกษา หัวหน5าแผนกวิชา หัวหน5างาน  

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จำนวน 5 คน และทำการสุ8มแบบบังเอิญ

สำหรับตัวแทนผู5เข5าร8วมโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แต8ละ

โครงการเคร่ืองมือท่ีใช5ในการวิจัย 

3.3.3.2 เคร่ืองมือท่ีใช5ในการวิจัยเปWนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 

แผนปฏิบัติราชการประจำป�ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ในโครงการ/กิจกรรม   ของรองผู5อำนวยการ

สถานศึกษา หัวหน5าแผนกวิชา หัวหน5างาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา   และแบบสอบถามความ

พึงพอใจของผู 5 เข 5าร 8วมโครงการที ่ มีต 8อการดำเนินการตามแผนปฏิบัต ิราชการประจำป�ของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตในโครงการ/กิจกรรมท่ีถูกบรรจุไว5ไนแผนปฏิบัติราชการประจำป�ตามกลยุทธ3การ

สร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค

ภูเก็ต ดังน้ี 

ก) แบบบันทึกผลสัมฤทธ์ิจากการดำเนินการโครงการ 

การสร5างแบบบันทึกผลสัมฤทธิ ์การดำเนินการโครงการ เพื ่อเตรียมการ

วิเคราะห3ค8าความแตกต8างของผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานของผู5รับผิดชอบโครงการกับค8าเป�าหมายของ

โครงการตามแผนการปฏิบัติงานแต8ละโครงการ ดำเนินการดังน้ี 

1) วิเคราะห3องค3ประกอบ ออกแบบ และสร5างของแบบฟอร3มที่บันทึกข5อมูลต8าง ๆ 

ท่ีจะใช5ในการพิจารณาผล  

2) สมมติจุดพิจารณาวัดผล (รายการวัดผล) จากเครื่องมือวัดผลฉบับกลางของกลุ8ม

มาลงไว5ในแบบฟอร3ม 

3) ทดลองบันทึกค8าคะแนนและคำนวณหาค8าต8าง ๆ ตามท่ีกำหนด 

ข)  แบบสอบถามความพึงพอใจ  ของผู5เข5าร8วมโครงการที่มีต8อการดำเนินการตาม

แผนปฏิบัติราชการประจำป�ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตในโครงการ/กิจกรรมที่ถูกบรรจุไว5ไนแผนปฏิบัติ
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ราชการประจำป�ตามกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

แบบสอบถาม เปWนแบบมาตรประมาณค8า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร3ต (Likert) 

(สุชาติ, 2550) ประกอบด5วย 3 ตอน ดังน้ี 
 

ตอนท่ี 1 เปWนข5อมูลท่ัวไป 

ตอนที่ 2 เปWนรายการความพึงพอใจ  ของผู5เข5าร8วมโครงการที่มีต8อการดำเนินการ

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตในโครงการ/กิจกรรมที่ถูกบรรจุไว5ไน

แผนปฏิบัติราชการประจำป�ตามกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข5อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

การสร5างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู5เข5าร8วมโครงการที่มีต8อการดำเนินการ

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตในโครงการ/กิจกรรมที่ถูกบรรจุไว5ไน

แผนปฏิบัติราชการประจำป�ตามกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ดำเนินการดังน้ี 

  1)  วิเคราะห3และจัดกลุ8มรายการท่ีจะประเมินตามแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เพ่ือดำเนินการโครงการ/กิจกรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

  2)  สร5างแบบประเมิน เพ่ือและบรรจุรายการประเมินลงในแบบฟอร3ม  

  3)  ทบทวนจำนวนรายการท่ีจะประเมินและสำนวนภาษาท่ีใช5 

  4)  ผู5เช่ียวชาญตรวจสอบความครบถ5วนสมบูรณ3ของแบบประเมิน 

  5)  ปรับปรุงแบบประเมินฉบับสมบูรณ3  

3.3.3.3  ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตและเก็บ

รวบรวมข5อมูล 

                  การดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของวิทยาลัยเทคนิค

ภูเก็ต    ในโครงการ/กิจกรรมที่ถูกบรรจุไว5 ไนแผนปฏิบัติราชการประจำป�ตามกลยุทธ3การสร5าง

เครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

คณะกรรมการดำเนินงาน ร8วมมือกับผู5เข5าร8วมโครงการ ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ซึ่งมีโครงการ/

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จำนวน 8 โครงการ ดังน้ี 
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ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำป[ หมายเหตุ 

1. โครงการเชิดชูเกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ  

2. โครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การปฏิบัติ  

3. โครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู8ไทยแลนด3 4.0  

4. โครงการศูนย3ซ8อมสร5างเพ่ือชุมชน (Fix it Center)  

5. โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต3  

6. โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลป�ใหม8  

7. โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรแกนมัธยม  

8. โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน และ 108 อาชีพ  

 รวมท้ังส้ิน 8 โครงการ  

   

   การเก็บรวบรวมข5อมูล เมื ่อดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตในโครงการ/กิจกรรมที่ถูกบรรจุไว5ไนแผนปฏิบัติราชการประจำป� ตามกลยุทธ3

การสร5างเคร ือข8ายความร8วมมือเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตเรียบร5อยแล5ว  ผู5วิจัยได5แจกแบบประเมินความคิดเห็นให5ผู5เข5าร8วมโครงการตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจและเก็บรวบรวมข5อมูล 

3.3.3.4 การวิเคราะห3ข5อมูลและสรุปผล 

                   การวิเคราะห3ผลการดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตในโครงการ/กิจกรรมที่ถูกบรรจุไว5ไนแผนปฏิบัติราชการประจำป� จำนวน 2 

รายการ ดังน้ี 

ก) แบบบันทึกผลสัมฤทธ์ิจากการดำเนินการโครงการ 

       การวิเคราะห3ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินการโครงการมาทำการวิเคราะห3 ใช5สถิติ

ค8าความถ่ีและค8าร5อยละเทียบกับค8าเป�าหมายของโครงการ 

ข) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู5เข5าร8วมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำป� งบประมาณของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

หลังจากผู 5ว ิจ ัยเก ็บรวบรวมข5อมูลตามแผนปฏิบ ัต ิราชการประจำป� งบประมาณของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตเรียบร5อยแล5ว ผู5วิจัยได5นำข5อมูลมาดำเนินการวิเคราะห3 ดังน้ี  

  ตอนท่ี 1  ข5อมูลท่ัวไป ใช5สถิติค8าความถ่ี โดยคิดเปWนร5อยละ  

  ตอนที่ 2  ข5อมูลความพึงพอใจของผู5เข5าร8วมโครงการที่มีต8อการดำเนินการโครงการ/

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ตามกลยุทธ3การสร5างครือข8าย

ความร8วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โดยใช5สถิติ
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ค8าเฉลี่ย และสถิติค8าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปผลเปWนตารางเปรียบเทียบค8าคะแนนเฉลี่ยที่ได5

จากแบบสอบถามความพึงพอใจกับเกณฑ3การพิจารณาความเหมาะสมของสำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห8งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห8งชาติ, 2547) ซ่ึงกำหนดระดับคุณภาพไว5ดังน้ี 
 

ชFวงคะแนนเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 

4.51 - 5.00 มากท่ีสุด 

3.51 - 4. 50 มาก 

2.51 - 3. 50 ปานกลาง 

1.51 - 2.50 น5อย 

1.00 - 1. 50 น5อยท่ีสุด 

 

การสร ุปผลการปฏิบ ั ติตามโครงการ/ก ิจกรรมตามแผนปฏิบ ัต ิราชการประจำป�ของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ตามกลยุทธ3การสร5างครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เปรียบเทียบกับเกณฑ3ที่กำหนด หากคะแนนเฉลี่ยมีค8า

ตั้งแต8 3.51 ขึ้นไป จึงถือว8าผลการปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตตามกลยุทธ3การสร5างครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มีคุณภาพ สามารถท่ีจะขยายผลต8อไปได5   

       ตอนที่ 3  ข5อเสนอแนะอื่นๆ วิเคราะห3โดยการจัดหมวดหมู8 ความสัมพันธ3ของเนื้อหาแล5ว

แจกแจงความถ่ี  และนำเสนอเปWนค8าร5อยละ 

 

3.4 ประเมินกลยุทธOการสรLางเครือขFายความรFวมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

การประเมินกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เปWนการประชุมกลุ8มย8อยเฉพาะกิจ โดยผู5วิจัยนำเสนอสรุปผล

การดำเนินการตามกลยุทธ3การสร5างความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ต8อผู5เกี ่ยวข5อง เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู5เกี ่ยวข5อง ที่มีต8อผลการ

ดำเนินการตามกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต    แสดงข้ันตอนการดำเนินการ ดังภาพท่ี 3.10 
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ภาพท่ี 3.10 การประเมินกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร   

                จัดการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 

จากภาพที ่  3.10 แสดงการประเมินกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต การดำเนินการ เริ่มจาก ผู5วิจัย

นำเสนอสรุปผลการดำเนินการตามกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  กำหนดผู5ประเมิน  สร5างเครื่องมือประเมินกล

ยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   เก็บรวบรวมข5อมูล  วิเคราะห3ข5อมูล และสรุปผล   

3.4.1 การสรุปผลการดำเนินการตามกลยุทธOการสรLางเครือขFายความรFวมมือเพ่ือเพ่ิม 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

จากการดำเนินการตามกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ผู5วิจัยได5สรุปผลการดำเนินการในประเด็น

สำคัญๆ ดังน้ี  1) ผลการศึกษาระบบนิเวศเกี ่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และบริบทของจังหวัดภูเก็ต  2) ผลการกำหนดกลยุทธ3สร5างเครือข8ายความ

ร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พร5อมคู8มือ และ

3) การนำกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  สู 8การปฏิบัติ  โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษา

อาชีวศึกษา  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และ การดำเนินการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

3.4.2. การกำหนดประชากรและกลุFมตัวอยFาง เพ่ือ ประเมินกลยุทธOการสรLางเครือขFาย

ความรFวมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

                 ประชากร เปWน ผู 5เกี ่ยวข5องในการดำเนินการตามกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความ

ร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประกอบด5วย 

ผลการ

ดำเนินการตาม

กลยุทธGการสรIาง

เครือขKายความ

รKวมมือ  

กำหนด 
ผูIประเมิน 

 

 

สรIางเครื่องมือ
ประเมิน 

 

 

ประเมิน 

กลยุทธGการสรIาง

เครือขKายความ

รKวมมือฯ และ 

เก็บรวบรวมขIอมูล 

 

 

 

วิเคราะหG

ขIอมูลและ

สรุปผล 
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ผู5บริหารสถานศึกษา หัวหน5าแผนก หัวหน5างาน ผู5ควบคุมการฝ�กในสถานประกอบการ และครูฝ�กใน

สถานประกอบการ 

                 กลุ8มตัวอย8าง เปWน ตัวแทนผู5เกี่ยวข5องในการดำเนินการตามกลยุทธ3การสร5างเครือข8าย

ความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ทำการ

เลือกแบบเจาะจง ประกอบด5วย ผู5บริหารสถานศึกษา หัวหน5าแผนกวิชา หัวหน5างาน จำนวน 14 คน 

ผู5ควบคุมการฝ�กในสถานประกอบการ และครูฝ�กในสถานประกอบการ จำนวน 3 คน รวม   17 คน 

3.4.3 การสรLางเคร่ืองมือประเมินกลยุทธOการสรLางเครือขFายความรFวมมือเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

         เครื ่องมือที ่ใช5ในการประเมินกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เปWนแบบมาตรประมาณค8า 5 

ระดับ ตามแบบของ ลิเคิร3ต (Likert) (สุชาติ, 2550) ประกอบด5วย 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ข5อมูลท่ัวไปผู5ตอบแบบประเมิน 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู5ตอบแบบประเมิน เกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามกลยุทธ3การสร5าง

เครือข8ายความร8วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  

ตอนท่ี 3 ข5อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

การสร5างแบบประเมินความคิดเห็นของผู5ประเมินกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ดำเนินการดังน้ี 

1. วิเคราะห3และจัดกลุ8มรายการที่จะประเมินกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ออกเปWนรายการ 

2. สร5างแบบประเมินและบรรจุรายการประเมิน ลงในแบบฟอร3ม  

3. ทบทวนจำนวนรายการท่ีจะประเมิน  และสำนวนภาษาท่ีใช5  ในแบบประเมิน 

4. ผู5เช่ียวชาญตรวจสอบความครบถ5วนสมบูรณ3  ของแบบประเมิน 

5. ปรับปรุงเปWนแบบประเมิน กลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ฉบับสมบูรณ3  

3.4.4 การประเมินกลยุทธOการสรLางเครือขFายความรFวมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และเก็บรวบรวมขLอมูล 

     การประเมินกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  และเก็บรวบรวมข5อมูล เริ ่มจากผู5วิจัย นัดหมายผู5ประเมิน 

กำหนด วัน เวลา และสถานท่ี   เพื่อชี้แจงรายละเอียด พร5อมแจกแบบประเมิน  นำเสนอสรุปผลการ

ดำเนินการต8าง ๆ ได5แก8 1) ผลการศึกษาระบบนิเวศเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และบริบทของจังหวัดภูเก็ต 2) ผลการกำหนดกลยุทธ3สร5างเครือข8ายความ
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ร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พร5อมคู8มือ และ 

3) ผลการนำกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  สู 8การปฏิบัติ  โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตร3การพัฒนา

สถานศึกษาอาชีวศึกษา  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และการ

ดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  แก8 ผู 5บริหาร

สถานศึกษา จำนวน 3 คน หัวหน5างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 คน ผู 5สอนงาน 

(Coach) ในสถานศึกษา จำนวน 5 คน ครูผู5สอนวิชาชีพ จำนวน 5 คน ผู5จัดการในสถานประกอบการ 

จำนวน 2 คน และครูฝ�กในสถานประกอบการ จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 17 คน    โดยเป�ดโอกาสให5ผู5

ประเมินได5ซักถาม แสดงความคิดเห็น  และให5ข5อเสนอแนะด5านต8าง ๆ  ก8อนทำการประเมิน  จากน้ัน

ผู5วิจัยเก็บแบบประเมิน  เพ่ือดำเนินการวิเคราะห3ข5อมูลและสรุปผลต8อไป 

3.4.5 การวิเคราะหOขLอมูลและสรุปผล 

        การวิเคราะห3ข5อมูลและสรุปผล การประเมินกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ผู5วิจัยดำเนินการ ดังน้ี 

1. นำแบบประเมินท่ีเก็บรวบรวมได5 ท้ังหมด 17 ชุด  มาวิเคราะห3  โดยใช5โปรแกรมสำเร็จรูป  

เพ่ือหาค8าคะแนนเฉล่ีย และส8วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

         2. นำค8าคะแนนเฉลี่ยที่ได5เปรียบเทียบกับระดับความเหมาะสมของกลยุทธ3การสร5าง

เครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

และสรุปผลเปWนตาราง    เปรียบเทียบค8าคะแนนเฉลี่ยที่ได5จากแบบประเมินความคิดเห็น   กับเกณฑ3

พิจารณาความเหมาะสมของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห8งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการวิจัย

แห8งชาติ, 2547) ซ่ึงกำหนดระดับคุณภาพไว5ดังน้ี 
 

ช"วงคะแนนเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น 

4.51 - 5.00 มากท่ีสุด 

3.51 - 4. 50 มาก 

2.51 - 3. 50 ปานกลาง 

1.51 - 2.50 น7อย 

1.00 - 1. 50 น7อยท่ีสุด 
 

การสรุปผลการประเมินกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เปรียบเทียบกับเกณฑ3ท่ีกำหนด หากคะแนนเฉล่ีย

มีค8าตั ้งแต8 3.51 ขึ ้นไป จึงถือว8าผลการประเมินกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตมีคุณภาพ สามารถที่จะขยายผล

ต8อไปได5   


